
volt, hogy csak a gyerekeknek vettünk.)
Sanyi erre mosolyogva így válaszolt: 
Te beszélsz! Hisz neked érdekes életed
volt, veled sok minden történt, egy
egész történelem van mögötted í Mí pe-'
dig ezalatt éltük ezt a szürke, érdekte-
len életet. .

- Milyennek látta őt betegsége ide
jén, az utolsó időben? Mi volt beszél
getéseil~ témája?' ,

- Nagyon beteg volt szegény. Több
ször is meglátogattam a lakásán, vég
telenül ~ngén és tehetetlenül feküdt
az ágyában. Flóra apáca húgom ápol
ta, gondozta haláláig.

Utolsó beszélgetéseink vissza-vissza
térő témája a hit volt. Egy ízben meg
kérdeztem tőle: - Mondd, te tudod,
hogy én nem hiszek, más világnézetet
vallok, veled ellentétes táborban vagyok.
Miért nem próbáltál sohasem megtérí
teni ? Nem zavart téged, hogy én is
tentelen vagyok?

- Nézd - felelte -, az Úristen eze
ket a dolgokat másképp ítéli meg. Nem
úgy, mint mi, emberek. Az Isten mér
tékei mások. Mi még az Istent is a sa-
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ját kisszerű léptékeink szerint magya
rázzuk. Isten az egész embert látja, a
teremtett jót, a hozott természetet, a

,született indulatot, az életút kezdetét
és végét. O azt is látja, ami belül van.
Számára ez a fontos. Miért akartalak
volna megtéríteni ? A te utad éppen úgy
az Isten által kijelölt és végigjárt út,
amilyen az enyém..

*
A haláltusa lázálmaiban virágokat

látott. Égi ágyásokra révedt már tekin
tete. A láthatatlan kertészt szólongatta,
Neki is mérjen ki egy parcellát gon
dozásra, ültetésre, öntözésre.

Ot idézve, úgy tűnik, hogy a mi éle
tünk veszít mindennapi erejéből, és va
lami más, belső, magasabb, állandóbb
és tisztább erő emel mindent egy fel
foghatatlan kert ismeretlen fái és virá
gai közé, valahová, ahol a kertész előtt

már csak a jó és csak a szép, csak az
igazság és csak az emberhez méltó élet
számít, Aki csak arról akar tudni, mit
tettél azért, hogy jobb, különb és töké
letesebb legyen a világ?

HEGYI BÉLA

AnyáIIl-

Anyám, rád gondolok s hullámzanak a nóták,
Elvitte őket a szél,
Ritkán látogathatlak,
Szebb vagy mindenkinél.
Földerülhet az arcod
A holdvilág, a szél
végsimítja arcod,'
Sz'ebb vagy mindenkinél ...

Téged 'Várlak
Rózsaszín őszíbarackvirág

Magányos tav,aszban kereslek.
Elhalkulnak a régi imák,
Fölbuzognak a tettek.

Hozzád tartozásomat
Nem tépázza meg a szél és vihar.
Anyám vagy, gyermeknek tartanak
S átöleli a mindenséget
A dal.

A dal elmondja érzéseimet,
t,étkeimet jó tettek teszik jóvá.
Már évek óta szenvedek,
s téged várl.ak vigasztalóvá.
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